Månadsbrev april och maj 2017
Hej på er!
Som alltid på våren så går tiden oerhört fort. April är redan förbi och i skrivande
stund så har halva maj passerat.
Nu är det mycket som händer fram till sommarlovet. I detta månadsbrev väljer vi
att fokusera på det som kommer att hända, och inte vad som har hänt under april
och maj.

Lägret till Portugal
Nu är det riktigt nära till årets utlandsläger.
Alla ni som ska med har fått hem ett brev
med aktuell information. Här påminner vi
bara om de viktigaste sakerna

Vi åker från Höghammarhallen kl. 02.00 den 31 maj.
Meddela Eva Sundqvist (070-664 05 76) om ni hoppar på eller av efter vägen eller
om ni ansluter direkt till Arlanda.
Vi har en lättare frukost med oss på bussen. Även på flyget får vi lite mat.
Våra flygtider är följande:
31 maj utresa kl. 07.20 med flight DY4275. Anländer i Portugal kl. 10.50
7 juni hemresa kl. 11.35 med flight DY4276. Landar på Arlanda kl. 16.55
Kom ihåg det blåa sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan. Det kortet måste
alla ha med sig på resan.

Äter ni mediciner så kontakta tränarna så
kan de hjälpa till med det.
Vill ni att ledarna tar hand om era
fickpengar och pass, så går det bra.

MIG
Alla elever på MIG kör på enligt MIG-schema fram till tisdag 13 juni. Alltså tisdag
den 13 juni är SISTA träningsdagen för MIG.
MIG-avslutningen kommer att vara onsdag 14 juni kl. 13.00.
Alla MIG:are samlas då kl. 13.00 utanför Höghammarhallen.
Kläder efter väder, då vi kommer att tillbringa eftermiddagen utomhus.

Alla övriga idrotter (RIG/FIG/BOG/FOG/IBG)
Sista träningen i Höghammarhallen är tisdagen den 30 maj.
Gemensam avslutning för alla idrotter (utom MIG) tisdag den 13 juni.
Samling kl. 15.00 vid Bangolfen på Karslund.

Uppstartsträff ht-17
Vi har en gemensam uppstartsträff för ALLA idrotter på Idrottsgymnasiet tisdagen
den 22 augusti kl. 15.00 i Höghammarhallen.

Skol-SM 2017
Kom ihåg att boka in årets Skol-SM!
Tisdag 21 november kör vi fotboll på
dagtid och friidrott på kvällen.
Onsdag 22 november kör vi innebandy.

Följ oss på Facebook, sök på
Idrottsgymnasiet Bollnäs!
Gilla vår sida och dela gärna.

Idrottsliga Hälsningar
Från oss Tränare på Idrottsgymnasiet
Bollnäs den 16 maj 2017

